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Vážení rodiče, 

zde jsou základní informace týkající se zahájení a průběhu školního roku 2017/18. 

 
1) Zahájení školního roku 

Školní rok 2017/18 zahájíme společným setkáním v pondělí 4. září 2017. Začátek je v 8:30 na hřišti školy 

(v případě nepřízně počasí se potkáme v tělocvičně). Po úvodní části se studenti rozejdou do svých tříd, 

následovat bude společné focení. Předpokládaný konec programu je v 11:00. 

Od úterý 5. září probíhá výuka podle řádného rozvrhu. V tento den zahájí provoz také školní kuchyně 

a jídelna a školní klub. 

 
2) Výše a platby školného 

Správní rada stanovila na svém zasedání základní výši školného pro rok 2016/17. Jejím rozhodnutím 

dochází k jeho zvýšení o 1.000,- Kč ve všech ročnících od sekundy až do oktávy. 

Roční školné je standardně hrazeno ve dvou splátkách, z nichž první je splatná vždy do 31. července 

před zahájením školního roku, druhá vždy do 31. ledna daného školního roku. Výše jednotlivé splátky 

je ve školním roce 2016/17: 

prima    24.000,- Kč, sourozenci 23.000,- Kč 

sekunda   22.000,- Kč, sourozenci 21.500,- Kč 

tercie, kvarta   21.500,- Kč, sourozenci 21.000,- Kč 

kvinta, sexta, septima, oktáva 22.500,- Kč, sourozenci 22.000,- Kč 

Platby provádějte prosím bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu školy. Číslo účtu je 

115-1906820237/0100 (KB), VS je rodné číslo dítěte (deset číslic bez lomítka). 

 
3) Harmonogram školního roku 

V příloze e-mailu naleznete dokument „Harmonogram_sr_2017.pdf“, který obsahuje všechny základní 

termíny pro nadcházející školní rok. 

 
4) Rozvrh hodin 

Tvorba rozvrhu hodin proběhne ve druhé polovině srpna. Hotový rozvrh bude zveřejněn v posledním 

srpnovém týdnu na stránkách školy (www.gymjs.cz). 

 
5) Školní jídelna 

Služby školní kuchyně a jídelny zůstávají pro příští školní rok beze změny, a to včetně ceny oběda. 

Detailní informace naleznete v příloze. Stravování začíná v úterý 5. září 2017. U studentů, kteří již 

služby školní jídelny využívají, stačí odevzdat přihlášku pro další školní rok až v září 2017. První obědy 

jim budou přihlášeny automaticky. 

 
6) Školní klub 

Podrobnou nabídku kroužků pro školní rok 2017/18 obdrží studenti stejně jako vloni v září ve škole. 

Naším cílem bude nabídnout studentům aktivity minimálně ve stejné škále, jako tomu bylo letos. 

 

Pokud tento dopis neodpověděl na všechny Vaše otázky, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit. 

 
GJS, Martin Metelka, 7. 7. 2017 

http://www.gymjs.cz/

